
INTERNET JÁTÉKHÁZ A HAZAI JÁTÉKKULTÚRÁÉRT 

A z Internet Játékház egy új találkozási hely mindazok szá
mára, akik szeretnek játszani, szeretnének játszva nevelni, i l l . 
akiket a játék, mint kutatási téma, szociológiai kérdés érint. Segít 
a szabadidő értékes eltöltésében, a fiatalok személyiség-fejleszté
sében. Nonprofit civi l kezdeményezés, a kultúrált közösségte
remtés eszköze, amely további ismeteteket (társa-dalmi, szociális, 
műveltségi) is nyújt. Információs adatbázisa az újabb ismeretek
nek megfelelően folyamatosan bővül. Archívumában gyűjt min
denféle, játékokkal kapcsolatos adatot, publikációt, rendezvény 
infonnációt. 

A z Internet Játékház az indulás óta eltelt másfél év alatt a 
magyarországi játékkultúra Internetes fellegvára lett. Száznál több 
játékkal kapcsolatos rendezvényről adott hírt, és 17 szervezetről 
közölt információkat. Jelenleg több mint 800 oldalnyi játékos 
ismeretanyag található benne, így játékokkal kapcsolatos szólá
sok, aforizmák gyűjteménye, játékkönyv bibliogtáfia; irodalmi, 
képzőművészeti, zenei, mitológiai játékok, különlegességek; pa
pír-hajtogatások, sztereogram képek, fotótejtvények, fejtötők, 
logikai játékok; társaságban játszható játékok, műveltségi, 
nyelvi, mozgásos, memória játékok; tudományos-népszetűsítő 
játéktörténeti, játékszociológiai, oktató-nevelő munkát segítő 
cikkek, tanulmányok, érdekes, játékokkal kapcsolatos hírek, új-
don-ságok közérdekű kérések, felhívások házilag, egyszerű 
eszközökkel elkészíthető játékok leírása játékpartner kereső 
rovat, J Á T É K O S elektronikus levelezőlista. 

A Játékházba havonta sok ezren látogatnak el a világ 
minden tájától. N e m csak információk után böngésznek, ha
nem közülük több százan megoldásokat küldenek, új rejtvé
nyeket, érdekes játékleírásokat, saját készítésű játékokat. Krea
tív módon továbbgondolják a megszetzett ismeteteket, és 
kiegészítik a közzétett ismeretanyagot. 

A rendszeres megjelenés a különböző médiákban lehetővé 
tette, hogy ezek a játékos étdekességek az Internetes közösségen 
kívül is nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Jelenleg magyar nyel
vű a publikáció, és terveink szerint hamarosan elkészül az angol 
nyelvű változat. A Káttyaváfos multimédia C D - R O M kiadvá
nyon (amely a világon egyedülálló módon mutatja be a kártya 
és káttyaképek kultúrkörét, kiemelve a téma magyatotszági vo
natkozásait) a Játékház 1997 szeptemberi változata azok számá
ra is elérhető, akiknek jelenleg még nincs Intetnet kapcsolatuk. 

A z eddigi munka és a megfogalmazott célok elisme
réseként a Játékház további működtetéséhez sikerült elnyerni 
1998-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 

Játékos rendezvények, szervezetek az Internet Játék-házban 

Magyarországon sok olyan társadalmi szervezet, intézmény, 
játékszervezet, klub van, amely akár részben is foglalkozik játé
kos neveléssel, játékos rehabilitációval, vagy amely valamilyen 
játékfajta játszását népszetűsíti, oktatja. A művelődési házak 

programjaiban is gyakran szerepelnek játékos rendezvények. 
Minden ilyen csoport számáta lehetőség van arra, hogy egyrészt 
játékos rendezvényeik (kiállítások, rendszeres klubok, előadá
sok, bemutatók), másrészt a játékos klubok, szervezetek beke
rüljenek a Játékház adatbázisába, rendezvény-naptárába és így 
még szélesebb körben hívják fel értékes tevékenységükre az 
érdeklődők figyelmét. 

H a azt szeretnék, hogy a Játékház adatbázisába valame
lyik rendezvényük bekerüljön, töltsék k i a tőlünk kéthető űrla
pot és küldjék el az esetleges kiegészítő dokumentumokkal 
együtt (szórólap, plakát, meghívó, bemutató anyag, hitlevél, stb.) 
az Internet Játékház levelezési címére (1704 Budapest, Pf. 17.). 
A lezajlott rendezvényről akár képes beszámolót is küldhetnek, 
a Játékház adatbázisába ezek is belekerülnek, és így évek múl
tán is előkereshetők, a tapasztalatokkal segítve újabb tendezvé-
nyek létrehozását. 

Kérjük, minél szélesebb körben ismertessék meg az Inter
net Játékház egyedülálló adatbázisát. H a más játékos csopor
tokkal is van kapcsolatuk, kétem, hívják fel a figyelmüket a 
Játékházban való bemutatkozás lehetőségére (ehhez, i l l . a már 
adatbázisba került szervezetek adatainak módosításához is ren
delkezünk űrlappal). Várjuk további klubok, szervezetek jelent
kezését! 

Továbbá örömmel veszünk mindenféle játékkal kapcsola
tos információt, anyagot, amelyek a Játékház közhasznú adat
bázisát bővíthetik (az origamisták saját hajtogatásait, a tábla
játékosok által készített feladványokat, muzeológus, néprajzos 
szakemberek népi játék ismettetéseit, gyűjtéseit, a pedagógusok 
és szociológusok által készített játékszociológiai cikkeket, a 
játékos oktatás-nevelésben hasznosítható ismeretek átadását). 

így, közös összefogással tudja az Intetnet Játékház kitel
jesíteni azt a célt, ami miatt elindítottuk; hogy az Interneten 
magyar játékkultúránknak egy nemzetközileg is ismett és elis
mert korszerű gyűjtő, feldolgozó helye legyen, amely mindenk
inek teret biztosít, akinek hasznos közteadnivalója van e témá
ban, és az összegyűjtött információkat a lehető legszélesebb 
körben, a világ minden tájára képes legyen közvetíteni. 

Vátjuk játékos társaságok, szetvezetek jelentkezését, in
formációkat játékos rendezvényekről, kiállításokról, játszó
házaktól. Várjuk a feladványok megfejtéseit és küldjetek új fej
törőket, játékleításokat valamint a sokféle, játékos témájú 
gyűjtés kiegészítését. 

Építsük együtt tovább az Internet Játékházat! 

Csányi ]ános 
az Internet Játékház szerkesztője 

Adatlapokéit forduljon az Internet játékház szerkesztőjéhez! 
e-mail: játékház® skicc.hu 
levelezőlista: subs.jatckos@skicc. hu 
levelezési cím: 1704 Budapest, Pf. 17. 
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